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Landzonetilladelse til indretning af museum med café samt til etable-
ring af p-pladser

Kerteminde Kommune har d.d. modtaget din ansøgning om landzonetilla-
delse til ændret anvendelse af del af overflødiggjort driftsbygning på 338 m2 

til indretning af stenmuseum med café, produktionskøkken, toilet og gang på 
i alt 146 m2, samt forarbejdningsrum på 31 m2 og ændret anvendelse af 
motorrum/hønsehus på 8 m2 til røgeovn, samt ændret anvendelse af 2 x 150 
m2 haveareal til parkering på ejendommen Fynshovedvej 685, 5390 Mar-
tofte, matr.nr. 2b Brockdorff Hgd., Stubberup – se vedlagte tegninger fra 
ansøgningen. 

Det fremgår af bilag til ansøgningen, at der er tale om indretning af et mu-
seum for flintredskaber og fossiler fundet på ejendommen, med mindre tilhø-
rende café og udsalg af egne kød-, frugt- og grøntprodukter fra lille gårdbu-
tik. Ejendommen er en landbrugsejendom med dyrehold til naturpleje bestå-
ende af Galloway naturkvæg og får, samt med dyrkning af grøntsager. 
Museum og café vil kun være åbent  i sommerperioden og omkring højtider i 
et begrænset antal timer midt på dagen. Der etableres siddepladser uden-
dørs på gårdspladsen og i haven. 
 
Lovgivning
En ændring i anvendelse af ubebyggede arealer til parkering samt udendørs 
servering kræver landzonetilladelse, i henhold til planlovens §35, stk. 1.

I henhold til planlovens §37, stk. 1, kan bygninger, der ikke længere er nød-
vendige for driften af en landbrugsejendom, uden landzonetilladelse efter § 
35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butik-
ker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, samt lager- og 
kontorformål m.v. 
På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at 
indretning af museum med café kræver landzonetilladelse i henhold til plan-
lovens §35, stk. 1.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ændret anven-
delse af overflødiggjort driftsbygning (bygning 2) til indretning af stenmu-
seum med café, produktionskøkken, toilet og gang på i alt 146 m2, ændret 
anvendelse af 2 x 150 m2 haveareal til parkering og ændret anvendelse af 
gårdplads og have til udendørs servering på ejendommen Fynshovedvej 
685, 5390 Martofte, matr.nr. 2b Brockdorff Hgd., Stubberup, i henhold til 
planlovens §35, stk.1, bekendtgørelse af lov om planlægning, lovbek. nr. 
287 af 16/04/2018.

Berit Jensen
Fynshovedvej 692
5390  Martofte
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Side 2 af 5Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit.

Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i plan-
lovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette 
myndigheder, herunder byggetilladelse.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 5 år gældende fra klage-
fristens udløb.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes:

 Kystdirektoratet skal godkende det endelige projekt.
 Ændringerne skal ske i overensstemmelse med ansøgningen. Det 

det er dog tilladt, at inddrage hele bygning 2 på 338 m2 til projektet.
 P-pladser skal indrettes uden belægning. 

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 18 ha beliggende i det åbne 
land i landzone uden for kommuneplanens rammer.

Ejendommen er beliggende inden for Strandbeskyttelseslinjen. Kystdirekto-
ratet har den 25. maj 2018 meddelt rammedispensation til indretning af café 
samt udstillingsfaciliteter i driftsbygningen. Dispensationen er betinget af, at 
det konkrete projekt godkendes af Kystdirektoratet, hvilket Kerteminde Kom-
mune stiller vilkår om.

Endvidere er ejendommen beliggende indenfor kystnærhedszonen, som er 
en zone langs de danske kyster, hvor der skal tages særligt hensyn til land-
skabet jf. planlovens §5a og §35 stk.3. Der må således kun meddeles tilla-
delse såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de 
nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

Ejendommen er desuden beliggende i et sårbart og særligt karakteristisk 
landskabsområde. Her kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i 
ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesin-
teresser ikke herved tilsidesættes.

Derudover er der ikke særlige naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser på 
ejendommen, som projektet berører.

Det fremgår af bilag til ansøgningen, at de ydre rammer på bygningerne ikke 
vil ændre karakter, men bliver istandsat som de oprindelig har været. Desu-
den vil der blive ryddet op på arealerne omkring ejendommen og ejendom-
men vil fremstå pæn og vedligeholdt. Der vil ikke komme nogen form for 
belægning på arealet udenom gården, og det oprindelige belægning af 
græs, grus/jord og pigsten på gårdspladsen vil bibeholdes.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om en udnyt-
telse af eksisterende, overflødiggjorte bygninger, som i stedet for at stå uud-
nyttet hen vil blive istandsat som de oprindeligt har været.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 5Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzone-
bestemmelser.

Naboorientering
Ansøgningen er ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de ombo-
ende, der bor over 150 m fra ejendommens bygninger.

Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. Landzonetilla-
delsen må først udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En even-
tuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklage-
nævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt     Illustration med beskrivelse af projekt
Plantegning m. placering af p-pladser
Klagevejledning

Kopi til Østfyns Museer: Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
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Side 4 af 5Illustration af projektet fra ansøgningen

Plantegning fra ansøgningen, der viser placering af p-pladser.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 5Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 24. 
juli 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og 
www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageporta-
len, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune videre-
sender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvor-
vidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget www.nmkn.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klage-
gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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